TAGTOBORZÓ LEVÉL
A FÖLDES FERENC GIMNÁZIUM ÖREGDIÁK EGYESÜLET SORAIBA

A Földes Ferenc Gimnázium Öregdiák Egyesülete 2011. szeptemberben válaszul az Alma Mater
névváltoztatási kezdeményezésére egy sikeres tiltakozó aláírásgyűjtéssel alakult. Az alapító tagok azzal a
céllal hozták létre az Egyesületet, hogy a Földes Ferenc Gimnázium szellemiségének megfelelően
összetartsa a jelenlegi és a már végzett „földesista” diákokat. Az alapító tagok között egyetemi hallgató, és
már nyugdíjas is szerepel. Tagjaink közé hívunk és várunk minden egykori és jelenlegi Földes diákot,
tanárokat és szülőket. Célunk megőrizni a kapcsolatot a volt diákok és az iskola között, segíteni az
érettségi találkozók szervezését, mindazt a szellemi potenciált mely az iskola egykori és jelenlegi
elkötelezett és felkészült tanárainak segítségével fejlődött és gyarapodott, az iskola szolgálatába állítani.
A Földes Ferenc Gimnázium Öregdiák Egyesület „KÖZÖSSÉGÉRT” díjjal kívánja jutalmazni, azt a végzős
Földes diákot, akinek emberi tulajdonságai és közösségépítő tevékenysége gimnáziumi évei alatt
kiemelkedő és meghatározó volt. Első alkalommal 2013. áprilisában adtuk át a díjat.
Az Öregdiákok támogatni kívánják a Földes tehetséges diákjainak bemutatkozását jelentő Földes-estet is.
Szép és nemes hagyomány, mely anyagi támogatására a közoktatás jelenlegi helyzetében nincs lehetőség.
Az Egyesület alapítása óta valamennyi elhunyt volt tanárunk sírjára koszorút helyezett a tanítványok
nevében. Így kísérve tanárainkat utolsóútjukra.
Az Egyesület közgyűlése az éves tagdíjat 2000 Ft-ban (azaz Kettőezer forint) határozza meg.
Természetesen nagyobb összegű befizetéseket is fogadunk, vállalva, hogy a tagdíjat 100%-ban a Földes
Ferenc Gimnázium oktató-nevelő munkájának támogatására fordítjuk. Az elnökség tagjai önkéntes
tevékenységben vállalják az egyesület érdekében végzett feladatok ellátását.
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Az elnökség tagjai 2012-2015 időszakban. (Zárójelben a végzés éve)
dr. Kaló Emil tiszteletbeli korelnök (1959)
Iván Tamás elnök (1973)
Bubenkó Tamás (2008)
Fórizs Antal alelnök (1967)
Hatvani Olivér (1992)
Lukács Edit (1986)
Székely Gábor (2010)

Az elnökség tagjai 2016-2019 időszakban. (Zárójelben a végzés éve)
† dr. Kaló Emil tiszteletbeli korelnök (1959) 2016. május 12-ig
Iván Tamás elnök (1973)
Bubenkó Tamás (2008)
Jámbor Péter (2012)
Lukács Edit (1986)
Vass Iván (1979)

Az egyesület könyvelője: Fábián Kálmán (1976)
Az Egyesület jogi szakértője: dr. Gácsi Gabriella (1988)
Kérjük, osztálytársaid, Földesista barátaid körében küldd tovább ezt a levelet!

Miskolc, 2016.

